Arbetsmaterial för

Ungdomsdiplom

Tips och inspiration för
att uppnå kriterierna!

Med Ungdomsdiplom kan ni:
visa upp att ni arbetar
aktivt för barn och unga.

vara en förebild för
andra föreningar.

använda diplomet i er kommunikation
med bidragsgivare och beslutsfattare.

Årsmöte
För att det ska bli ett bra och inkluderande årsmöte behöver
ni lägga lite tid och energi på planering och förberedelser. Alla
föreningens arrangemang är ert ansikte utåt och en möjlighet
att få fler att engagera sig.

⚫

Hur kan ni göra årsmötet roligt? Locka med något
mer än årsmötesförhandlingar. Arrangera en aktivitet
eller erbjud underhållning som tilltalar målgruppen.
Bjud på gott fika.

⚫

Presentera verksamhetsberättelsen på ett roligt
sätt! Visa bilder och filmer från det gångna året.

⚫

Gör en inbjudande kallelse.

⚫

Använd olika kommunikationskanaler för att bjuda
in. Exempelvis e-post, hemsida, anslagstavla, lapp i
brevlåda, Facebook, Instagram, sms.

⚫

Välj en pedagogisk ordförande som är bra på att få
med deltagarna och kan förklara eventuella svåra ord.

⚫

Visa filmen Mötesutbildning (7 min) inför årsmötet
som ger en kort introduktion till föreningsdemokrati
och hur årsmöten går till.

⚫

Fler tips för ett inkluderande årsmöte finns på
riksförbundets hemsida.

Mer material för ett roligare
årsmöte finns genom projektet
Bestämma trots ålder.

Verksamhet
För att verksamheten ska bli bra är det viktigt att målgruppen
är delaktig i både planering och genomförande. En inkluderande
verksamhet är första steget mot fler unga i föreningens alla delar.

⚫

Ta reda på vad barn och unga i er närhet vill göra
och utgå ifrån det när ni planerar verksamheten. Ni
kan exempelvis göra en enkät eller bjuda in till ett
idémöte.

⚫

Tips på aktiviteter som är lätta att arrangera finns
på riksförbundets hemsida.

⚫

⚫

Kolla upp vart det finns möjlighet att söka stöd
för verksamhet och arrangemang för barn och
unga. Ta reda på om kommunen har något stöd för
ungdomsverksamhet eller om det finns någon lokal
fond som ni kan söka pengar ifrån.

⚫

Utse en person i styrelsen som har ansvar för sociala
medier. Lägg till en punkt om sociala medier på
dagordningen där ni diskuterar vad ni ska lägga upp
och när. Sprid gärna ut inläggen så allt inte kommer
på samma gång.

⚫

Gör en verksamhetsplan och säkerställ att ni arran
gerar aktiviteter för alla era målgrupper.

⚫

Arrangera gärna aktiviteter i samverkan med någon
annan förening eller organisation. Läs mer i avsnittet
om samarbeten.

Bestäm vilka sociala medier ni ska finnas på. Välj
hellre färre kanaler som ni är aktiva på än flera som
inte uppdateras.

Sidan Ungas delaktighet är ett bra
verktyg för föreningar som vill bli bättre
på att inkludera unga i bygden.

Uthyrning
Att ha möjlighet att hyra bygdegården är en förutsättning för att
känna sig välkommen och inkluderad i föreningen. Att alla får
hyra bygdegården – oavsett ålder (under 18 år med målsmans
ansvar) har ett viktigt signalvärde.

⚫

Erbjud rabatterat pris till ungdomsföreningar och
sprid information om detta till aktuella föreningar.
Gör det tydligt på er hemsida att ni erbjuder rabatterat pris till ungdomsföreningar.

⚫

Använd riksförbundets mallar för hyresavtal och
tips att tänka på vid uthyrning.

⚫

Lägg upp tydlig information om era uthyrnings
villkor och hyresavtalet på er hemsida.

Föreningar är juridiska personer. Det
betyder att även personer under 18 år kan
hyra om de representerar sin ungdoms
förening och hyreskostnaden är låg.

Styrelsen
För att föreningen ska kunna erbjuda bra verksamhet för alla
målgrupper behöver styrelsen representera hela föreningen.
En styrelse där alla får utrymme att bidra med sin kompetens
öppnar upp större möjligheter att utveckla verksamheten.

⚫

Det ska vara roligt att vara engagerad och sitta i
styrelsen. Visa varandra uppskattning, uppmuntra
varandra och arbeta aktivt för att göra styrelse
arbetet roligt.

⚫

Ge alla i styrelsen ett ansvar (kan vara delat ansvar)
och en arbetsuppgift för att alla ska känna att de
bidrar till arbetet och att styrelsearbetet är meningsfullt.

⚫

På första mötet efter årsmötet – diskutera när och
hur kommande möten ska hållas för att det ska vara
så smidigt som möjligt för alla att delta. Detta bör
göras varje år oavsett hur många nya ledamöter
som valts in.

⚫

Skapa ett nära samarbete med valberedningen.
Lägg tillsammans upp en strategi för arbetet och
diskutera hur ni ska jobba med föryngring.

⚫

Gör valberedningen synlig och var tydliga med hur
kandidater till styrelsen kan nomineras.

⚫

Se till att alla får komma till tals under styrelsemötena
och skapa ett bra klimat där alla styrelsemedlemmar
känner sig trygga att säga sin åsikt. En metod är att
inför viktigare beslut ha diskussion i bikupor (prata
två och två) för att sedan presentera för övriga vad
ni har tänkt, en annan är att gå varvet runt där alla
styrelsemedlemmar får säga vad de tycker.

⚫

Utse en kontaktperson för ungdomsfrågor i styrelsen. På så sätt visar ni att det är en viktig fråga som
alltid är aktuell. Kontaktpersonen har ett samlat
grepp om ungdomsverksamheten även om hela
styrelsen är ansvarig.

Föreningsarbete
Det är roligt att arbeta tillsammans i en förening. Att ge
funktionärer möjlighet att utvecklas och engagera sig på
olika sätt bidrar till att stärka engagemanget.

⚫

Ställ frågan! Det är svårt att börja engagera sig
utan att få frågan. Få tips om hur ni rekryterar
nya funktionärer.

⚫

På vilka sätt går det att engagera sig i er förening?
Fundera på vilka olika arbetsuppgifter som finns, de
kan vara både stora och små. Alla har olika intressen
– en arbetsuppgift som någon tycker är tråkig kan
vara givande för någon annan.

⚫

⚫

Vad behöver er förening för kompetensutveckling?
Kontakta ert studieförbund och fråga om de kan
ordna en utbildning som passar just er. Riksförbundet
samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och
har tillsammans med dem tagit fram studiecirklar
anpassade för bygdegårdsföreningar.

⚫

Håll koll på vilka utbildningar som riksförbundet
och distriktet erbjuder. Information finns på hemsidan och skickas ut i nyhetsbreven. Det finns både
studiecirklar, webbinarier och ungdomsledar
utbildningar.

Genomför studiecirkeln Motivera ideella för att
stärka engagemanget i föreningen.

Samarbeten
Ett samarbete kan se ut på många olika sätt. Ta reda på hur ni
kan göra varandra starkare utan att konkurrera med varandra.

⚫

⚫

Finns det andra föreningar eller organisationer
som ni skulle kunna samarbeta med? Bjud in till ett
förutsättningslöst möte för att prata om eventuell
samverkan.
Bjud in kommunen till ett möte för att diskutera
barn- och ungdomsverksamhet i er bygd.

Exempel på föreningar som ni kan
samarbeta med är Vi Unga, 4H,
Sverok och lokala idrottsföreningar.

⚫

Kontakta den lokala skolan, fritidsverksamheten
eller förskolan. Har de behov av större lokaler för
vissa aktiviteter? Erbjud ett samarbete.

⚫

Förslag på dagordning för ett samverkansmöte:
• Presentation av alla deltagare på mötet
• Presentation av er förening
• Presentation av samarbetsparten
• Hur kan vi samarbeta? Vad skulle vi kunna bidra
med till varandra?
• Boka nästa möte – Var och när ses vi igen?

Utrustning
Det ska vara lätt att arrangera i bygdegården. Tillgång till
teknik och visst material för verksamhet gör att steget från
idé till aktivitet blir kortare.

⚫

Ta reda på vad barn och unga i er närhet vill kunna
göra i och omkring bygdegården. Vilken utrustning
krävs för att det ska vara möjligt att genomföra
dessa aktiviteter?

⚫

Undersök om kommunen eller regionen har utrustning att låna ut för den aktivitet som ni vill arrangera.

⚫

Behöver ni investera i ny utrustning? Sök pengar för
finansieringen.

⚫

Tips på nationella stöd:
• Verksamhetsutvecklingsbidrag för ungdoms
verksamhet från Boverket. Kan sökas för bland
annat anpassning av lokal och utemiljö, inventarier, projektledare och verksamhet.
• Projekt- och lokalstöd från Arvsfonden för att
stärka barn och ungdomar. Kan sökas för om-,
till-, eller nybyggnation för att kunna starta ny
verksamhet på orten eller för att utveckla, ta
fram och skapa en ny metod, en ny modell, en ny
typ av verksamhet eller ett nytt sätt att arbeta.

•

•
⚫

Postkodstiftelsen stöttar projekt som främjar en
positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga
lösningar på globala utmaningar.
Hitta fler fonder på riksförbundets hemsida.

Kontakta ert bygdegårdsdistrikt för tips om lokala
och regionala fonder som ni kan söka stöd från.
Exempelvis Leader och Landsbygdsprogrammet,
länsstyrelsen, regionen och kommunen.

För tips vid inköp av teknik och vad
som bör finnas i en bygdegård, läs
riksförbundets teknikfolder.

Länkar i arbetsmaterialet
Mötesutbildning (film)
www.youtube.com/watch?v=WF2XMugwnBE
Tips för ett inkluderande årsmöte
www.bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2019/12/
tips-for-ett-inkluderande-arsmote.pdf
Projektet Bestämma trots ålder
www.bestammatrotsalder.wordpress.com
Aktiviteter som är lätta att arrangera
www.bygdegardarna.se/var-verksamhet/ungdom/
aktivitetstips
Ungas delaktighet – ett verktyg för att inkludera unga
www.ungasdelaktighet.se
Mallar för hyresavtal
www.bygdegardarna.se/var-verksamhet/uthyrning/lokal
Tips för att rekrytera nya funktionärer
www.volontarbyran.org/kunskapsbanken

Studiecirkeln Motivera ideella
www.bygdegardarna.se/foreningsarbete/utbildningoch-konferens/motivera-ideella
Verksamhetsutvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet
från Boverket
www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/utvecklingsbidragtill-ungdomsverksamhet-i-allmanna-samlingslokaler
Allmänna Arvsfonden
www.arvsfonden.se
Postkodsstiftelsen
www.postkodstiftelsen.se
Fler tips på fonder
www.bygdegardarna.se/var-verksamhet/ungdom/
soka-pengar-fonder
Teknikfolder
www.bygdegardarna.se/wp-content/uploads/
2018/12/teknik-i-samlingslokalen-infofolder.pdf

